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 در اين نوشتار مي خواهيم سوالي از سقوط آزاد را بررسي كنيم، توجه به نحوه تحليل اين سوال ميتواند ديد مناسبي به شما  در حل سواالت اين قسمت بدهد.

 سعي كرده ايم از راه هاي مختلف سوال را حل كنيم تا با شيوه هاي مختلف آشنا شويد.

 

 متري سطح زمين كيسه اي از آن رها مي شود. اگر از 80 از سطح زمين شروع به صعود ميكند، در ارتفاع سوال: يك بالون هواي گرم با شتاب 

ايده اوليه سوال از كتاب مباني فيزيك نوشته هاليدي مقاومت هوا صرف نظر كنيم ، نحوه حركت كيسه را از شروع حركت تا بازگشت به زمين بررسي كنيد. (
 )و همكاران! گرفته شده است.

   و جهت مثبت مختصات رو به باالست)(

- كيسه متصل به بالون از سطح زمين همراه بالون شروع به حركت ميكند و در هر لحظه سرعت و شتاب آن برابر سرعت و شتاب بالون است(تا زمان 1
 جدايي از بالون كيسه جزئي از بالون و داراي همان مشخصات بالون است).

 سطح زمين سرعت بالون(و كيسه)برابر است با:در ارتفاع 

 

) قرار ميگيرد (چون تنها نيروي وارد بر  به سمت باال و تحت تاثير شتاب گرانش زمين (در اين لحظه كيسه از بالون رها مي شود و داراي سرعتي برابر
 آن همان نيروي وزن است)

) و اين فاصله را در - بعد از رهايي كيسه از بالون بر خالف انتظار اكثر دانش آموزان(!) كيسه باز هم باال مي رود تا سرعتش به صفر برسد(ارتفاع اوج 2
 ) مي پيمايد.زمان اوج (

 

        البته ميتوانستيد اين زمان را از فرمول مقابل كه در واقع همان رابطه باالست(!) بدست بياوريد:

 

 مي توان با تصاعد هم به جواب رسيد!

           و ارتفاع اوج: 

 

 البته ميتوانستيد اين ارتفاع را از فرمول پايين كه در واقع همان رابطه باالست(!) بدست بياوريد:

 

 ميشود با تصاعد هم به جواب رسيد!

 متر باال مي رود و پس از رسيدن به ارتفاع اوج و صفر شدن سرعت دوباره به صورت 20 ثانيه 2يعني در ست پس از آنكه كيسه از بالون رها شد در مدت 
 تندشونده به سمت زمين روانه مي شود.



شايد كمي درك اين موضوع دشوار باشد و بگوييد در حقيقت كيسه مستقيم پايين مي رود و اگر كسي درون بالون باشد اين باال آمدن را عمال نمي بيند. 
                                        ثانيه اي بالون هم حركت ميكند و با همان شتاب اوليه اش در اين مدت جابه جه مي شود:2دقت كنيد كه در اين فاصه 

 

  متر بيشتر از كيسه جابه جا مي شود و اگر كسي داخل بالون باشد عمال صعود كيسه را حس نمي كند!25پس در اين مدت بالون 

 ) :20+80 متر است (100به سمت زمين  پايين مي آيد دقت كنيد كه ارتفاع كيسه در نقطه اوج تا زمين  - پس از رسيدن به ارتفاع اوج كيسه 3

 

   است!) : متري هم محاسبه كرد(همين االن بايد بدانيد كه زماني كه در زير محاسبه مي كنيم 80البته مي شود سرعت را از ارتفاع 

 

 ) يامطمئنا حل معادله درجه دوم را بلديد! (از روش 

 البته معادله فوق جواب ديگري هم دارد كه منفي است و حتما مي دانيد كه  زمان منفي نميشود!

 و تنها چيزي كه باقي مي ماند سرعت كيسه در هنگام برخورد به زمين است :

 

 يا 

 

 يا 

 

 يا 

 

 

  روش تصاعد در حل سواالت سقوط آزادتوضيح مختصر

همانطور كه مي دانيد سقوط آزاد نوعي حركت مستقيم الخط با شتاب ثابت است. در تمام حركت هاي با شتاب ثابت متحرك در بازه هاي زماني متوالي به 
 ثانيه اي 1 است كه اگر بازه هاي زماني گونه اي جابه جا مي شود كه مقادير جابجايي تشكيل يك تصاعد حسابي مي دهند كه قدر نسبت اين تصاعد 

به اندازه شتاب تغيير ميكند. دقيقا ميزان تغييرات سرعت در يك ثانيه هاي متوالي برابر با شتاب است(توجيه اين قضيه با توجه به باشند ميزان جابجايي 



مفهوم شتاب كامال قابل فهم است).اكنون نحوه استفاده از تصاعد را در سقوط آزاد در قالب جدولي ارائه ميكنيم.(مطالب گفته شده در باالبه سادگي قابل 

  بسيار مفيد است. و اثبات است اماارائه آن در اين مقال نمي گنجد!)در بررسي جدول زير داشتن نيم نگاهي به دو فرمول 

  سقوط به پايين با  پرتاب به باال با 
 زمان جابجايي سرعت جابجايي سرعت

    
 ثانيه اول

    
 ثانيه دوم

    
 ثانيه سوم

    
 ثانيه چهارم

    
 ثانيه پنجم

    
 امnثانيه 

 

 : متر باالي سطح زمين باشد105 باشد و ارتفاع مثال اگر سرعت اوليه 

  سقوط به پايين   پرتاب به باال 
 زمان جابجايي سرعت جابجايي سرعت
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 موفق و پيروز باشيد.      مبين عزيزي


